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 چکیده 

ساختمان های شهر  انرژی و ارائه راهکارهایی در راستای بهره وری انرژی در مصرف سازی بهینهامروزه 

 همچون انرژی مصرف سازی بهینه شهرسازی و معماری ضوابط رعایت با مهم این است. ضرورت یك

 آلودگی بدون و رایگان که تجدیدپذیر های انرژی انواع از گیری بهره و منطقه اقلیم از مناسب استفاده

است. در این میان الگو برداری از معماری سنتی ایران راهکاری قابل تأمل است.  دستیابی هستند، قابل

هماهنگی با چراکه معماری سنتی ایرانی غنی ترین عناصر و ارزش های هویتی را دربر داشته و از طریق 

نحو طبیعت و استفاده از انرژی پایدار آن همانند نور و باد و عناصر اصلی آن مثل آب و خاک و گیاه به 

-این مقاله به شیوه توصیفی شایسته در معماری گذشته گام های موثری در این مسیر برداشته است.

ایران نوعی  اقلیمی معماری سنتیتحلیلی تنظیم شده است و نتایج حاصل از آن نشان می دهد که 

 .گیردبر می مچنین اهداف ساختاری را درمعماری پایدار به حساب می آید زیرا شاخصه های پایداری و ه

-انرژی از استفاده طبیعت، آهنگ کشف راستای در همواره ایرانی سنتی معماری و شهری طراحی سیر

 معماری سنتی بر این اساس .است بوده انرژی مصرف کمترین با بناهایی و ساختن تجدیدپذیر های

، راهکاری برای رسیدن به کاهش مصرف و اتالف انرژی در بخش ساختمانهای شهر اقلیمی ایران می تواند

 موثر باشد.

 

 اقلیم، معماری سنتی، انرژی خورشیدی، بادگیرواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 برای انرژی تأمین و پایدار توسعة تضمین برای منابع انرژی، درست بهره برداری معنی به انرژی، سازی بهینه وری وبهره

 مقدورات حد در انرژی مسرفانة و نادرست مصرف از ناشی محیطی زیست مضرات از جلوگیری نیز و نسلها، همة برای و همگان

 و تبدیالت پروسة طی گرمایی انرژی به انرژی مختلف صورتهای از ای مالحظه قابل بخش بدلیل تبدیل انرژی، مصرف است.

 از استفاده. شود می زیست محیط بر سوء آثار بیشترین جهانی، موجب انرژی راندمان کاهش نتیجه در و افزایش انتروپی

 ضرورت و اصل منظر، یك و دیدگاه هر از انرژی و سوخت مصرف در جویی صرفه برای شهرسازی و معماری طراحی روشهای

 اکنون هم که محیطی زیست مشکالت اعظم قسمت باشد. می المللی بین مقیاس در چه و ملی سطح در چه اساسی و مهم

 که زیانباری تاثیرات از جدای باشد. می ساختمان بخش در بویژه فسیلی سوختهای مصرف به مربوط روبروست، آن با جهان

-می که منابعی رفتن بین از یعنی سوخت و انرژی اتالف اقتصادی منظر از دارد، زمین کره بوم زیست بر سوخت و انرژی اتالف

 ابعاد و ها جنبه تمام باید می شهرها و هاساختمان طرح در همچنانکه برسد. مصرف به جامعه افراد رفاه و تعالی جهت توانست

 مطلوب شود ساخته فوق های جنبه به توجه بدون که ساختمانی و داد قرار توجه مورد را انسانها فردی و روانی اجتماعی،

 خود جامعه کالبدی ساختارهای در انرژی اتالف به که جوامعی حاضر حال در که گفت توان می قطعی بطور ولی بود، نخواهد

به دلیل قرار گیری ایران در عرض های مختلف جغرافیایی،  داشت. نخواهند جایی کنونی آمیز رقابت جهان در باشند بی توجه

که هماهنگ با این  و سرد گرم و مرطوب، گرم و خشك، معتدل و مرطوبایران دارای چهار اقلیم متفاوت می باشد. اقلیم های 

اقلیم ها معماری های متفاوتی درون ایران شکل گرفته است. از دیرباز ایرانیان با توجه به نوع اقلیم محل زندگی خود، سعی در 

 کهن مورد استفاده در معماری الگوهای تطبیق زندگی با عناصر طبیعت در راستای بهره وری از انرژی تجدید پذیر داشتند.

زیست شده که در آن ساختمان ها به عنوان بخشی از یك  معماری هماهنگ و همسو با اقلیم و محیط یك باعث ایجاد ،ایرانی

نظمی بر اساس بهره وری از  ایران به دنبال ایجاد سنتی معماری نیازهای انسان و محیط عمل می نمودند. مجموعه متعامل بین

روحی، ذهنی و جسمی انسان بوده است  ر راستای برآورده نمودن نیازهایمواهب طبیعی و هماهنگ با نظم حاکم بر طبیعت د

طی قرون مختلف  کارآمدی را ارائه نموده است که های مختلف راهکارهای ایران در اقلیم ها و محیط و در این راستا معماری

ین انرژی عبارتند از طراحی گودال . برخی از عناصر و راهکارهای سنتی در راستای بهره وری از طبیعت و تامیافته است تکامل

 که در این مقاله به این مباحث پرداخته شده است. باغچه، بادگیر، ایوان، باغ، حیاط مرکزی و ...

 

 ضوابط طراحی اقلیمی

 انرژی، انرژی تامین اصلی منبع یکی از پایه های شکل گیری معماری سنتی ایرانی، اقلیم می باشد. در این نوع طراحی

طراحی اقلیم از  است و روش های طراحی ساختمان ها بر اساس دریافت مستقیم از انرژی خورشید می باشد. خورشیدی

 این شیوه بعبارت دیگر یا شود نمی استفاده تاسیساتی و مکانیکی وسایل از وجه هیچ به شیوه این دراصولی برخوردار است. 

 و علم به نیاز تنها و کند نگهداری می و دریافت را انرژی این خود اجزاء و عناصر با ساختمان خود و ندارد ای هزینه هیچ

 عواملیموقعیت ساختمان در پالن با توجه به نوع اقلیم از اهمیت بسزایی برخوردار است.  است. اقلیمی طراحی به راجع آگاهی

 های دره یا ها تپه ارتفاع ،اشراف ،جهت، توپوگرافی : از عبارتند دهند می قرار تاثیر تحت را سایت یك اقلیمی خصوصیات که

 اهمیت که همه از خاک دمای و جنسی، پذیر نفوذ قابلیت ،شده ساخته چه و طبیعی زمین چه سطح ،آن اطراف در واقع

 شرایط حرارتی و محیطی فضای داخلی ،جهت استقرار ساختمان یکی از مهمترین عوامل موثر در کیفیتخاصی برخوردارند. 

گذارد به نوعی در تأمین بسیاری از اهداف طراحی و نیازهای حرارتی آن تأثیر میموضوعی که جهت استقرار ساختمان،  است.

 ورشیدی در گرم کردن این فضاها درجلوگیری از گرم شدن فضاهای داخلی در مواقع گرم و استفاده هرچه بیشتر از انرژی خ
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شود. به وضعیت استقرار ساختمان نسبت به موقعیت ساالنه خورشید در آسمان مربوط می می باشد. این مطلب مواقع سرد

ای باشد که در مواقع سرد سال حداکثر و در تأمین این موارد مستلزم طراحی جهت ساختمان است. جهت ساختمان به گونه

 خاص، اقلیم با مناطق در واقع های ساختمان دربه طور کلی،  مواقع گرم سال حداقل انرژی خورشیدی به نمای اصلی آن بتابد.

 باشند، داشته زیادی حرارتی جرم باید مصالح خشك، و سرد های اقلیم در .شود می انتخاب اقلیم نوع حسب بر مصالح نوع

 تا باشند داشته زیادی حرارتی جرم نباید مصالح مرطوب و گرم و معتدل های اقلیم در اما کنند؛ ذخیره خود در را گرما یعنی

 .است ابنیه اقلیمی طراحی انرژی، مصرف در جویی صرفه برای راهکارها بهترین از امروزه .ندارند نگه را ساختمان داخل حرارت

 یا اقلیم با نامتناسب بازشو سطح میزان نامناسب، محل در ها پنجره دادن قرار مانند ساختمان، نامناسب طراحی علت به گاهی

 .شود می مناسب نا ساختمان داخل هوای است خوب و دلپذیر خارج هوای که هایی زمان در ها، جداره در نادرست مصالح

 تابستان فصل در سرمایش و زمستان فصل در گرمایش اساس بر طراحی و مختلف های اقلیم به توجه با باید ابنیه طراحی

 .شود می فراهم صورتی بهترین به انسان آسایش و انرژی مصرف در جویی صرفه به توجه اقلیمی، طراحی در .گیرد صورت

 بود رایج ایران سنتی معماری در که همانگونه است خورشیدی غیرفعال های سیستم از استفاده معماری، نوع این هدف

 (.0931)محمودی و نیوی، 

 
 (0931)مأخذ: محمودی و نیوی،  هدف های طراحی اقلیمی برای کنترل حرارتی-0جدول

 های انتقال  انرژیراه هدف های طراحی اقلیمی

 تبخیر تابش جابجایی هدایت

استفاده از حرارت    افزایش کسب حرارت زمستان

 خورشید

 

کاهش جریان هدایت  جلوگیری از اتالف حرارت

 حرارتی

کاهش جریان هوای 

 خارج

  

 کاهش نفوذ هوا

کاهش جریان هدایت  جلوگیری از کسب حرارت تابستان

 حرارتی

کاهش جذب حرارت  نفوذ هواکاهش 

 خورشید

 

استفاده از برودت  استفاده از تهویه هوا استفاده از برودت زمین افزایش اتالف حرارت

 تابشی

استفاده از برودت 

 تبخیری

  خورشید جو  منابع حرارتی منابع

 جو آسمان جو زمین منابع اتالف حرارت زمین

 

 تکنیك های بهره وری از انرژی های نو

با توجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان فعلی، دیگـــر نمی توان پایدار، از دیدگاه توسعه 

رژی و کم شدن منابع انرژی فسیلی، به منابع موجود انرژی متکی بود. درکشور ما نیز، با توجه به نیاز روز افزون به منابع ان

های برق رسانی و تأمین سوخت برای نقاط و روستاهای یست، کاهش آلودگی هوا، محدودیتز ضرورت سالم نگه داشتن محیط

 می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد.خورشیدی و ... های نو مانند: انرژی باد، انرژی استفاده از انرژی...  دورافتاده و

 
 .تکنیك سرمایش ایستا0

 اهمیت حائز نکته .هستند امروزی ایستای های سامانه برخی متناظر معماری، فرم و عملکرد نظر از سنتی عناصر از برخی

 اولویت و اقلیمی شرایط مجموع به توجه با آن، متناظر معماری عنصر و سرمایشی ایستای سیستم انتخاب منطقه هر در اینکه

 صورت آنها در تغییراتی ،شرایط با متناسب و گرفته صورت ...(  و اندازی سایه -تهویه -سرمایش) آسایش ایجاد جهت عوامل

 از زمین، ویژگیهای به توجه با دزفول و شوشتر مانند نواحی برخی در تنها ایران مرطوب و گرم اقلیم در چنانچه .است گرفته
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 چون مناطقی در تنها بستر خاک ویژگیهای به توجه با نیز باغچه گودال احداث .است شده استفاده شوادان زیرزمینی فضاهای

. بادگیر، حیاط مرکزی، گودال باغچه، ایوان و حوضخانه از مهمترین تکنیك های سرمایش ایستا محسوب است بوده میسر یزد

 می شوند.

 
 بادگیر-الف

، سالیان بادگیر، یك روش ابداعی ایرانی برای ایجاد فضای خنك در داخل منازل گرم کویری است. این دستگاه تهویه مطبوع

، فضای زندگی مردم ایران را قابل تحمل کرده است. بادگیرها معموالً برجکهای کوچکی به صورت دوردرازی از روزگاران 

چهارضلعی یا چند ضلعیهای منتظمند که ساختار مثلث در آنها به هیچ وجه دیده نمی شود. بادگیر تشکیل شده است از 

دگیرها بر روی قسمتی از خانه های کویری به نام حوضخانه تر از جاهای دیگر خانه در روی بام. عمومًا بابرجکی تقریبًا مرتفع

اند، به این صورت که باد از منافذ بادگیر به آن وارد شده و کردهبادگیرها به صورت کولرهای آبی امروز کار می اند.بنا می شده

گرفت. عمل تبخیر میشد، پس از برخورد بر روی آب حوض عمل تبخیر انجام به صورت مجمع به روی حوض آب هدایت می

شده و سپس باد سرد وارد اتاقهای تابستانی شده و عملی است گرماگیر که موجب سرد شدن باد وارد شده از دهانه بادگیر می

شده است. در بعضی از عمارتهای قدیمی که متعلق به افراد ثروتمند بود، حوضخانه باعث سرد شدن هوای درون اتاقها می

و اتاقهای تابستانی منافذ و داالنهایی داشت ــ مانند کانالهای کولر ــ که باد خنك از این داالنها وارد ای بود فضای دربسته

های دیگر بادگیرها به عنوان شد و این امر در صورتی بود که اتاقهای تابستانی تعدد داشت. از استفادهاتاقهای خانه می

  یز خنك نگهداشتن آب انبارها بود.سردکردن فضای سرداب برای نگهداری مواد غذایی و ن

 صورتی در .کند می عمل خروجی صورت به هم و بادخور صورت به هم فارس خلیج حوزه کشورهای دیگر و ایران در بادگیر

 در .است کرده عمل دودکش صورت به بادگیر شود، کشیده داخل به پشت، وجه از فشار اختالف اثر در گرم هوای که

 نوعی عنوان به را بادگیر توان می حالت این در .یابد می ادامه دودکشی اثر واسطه به تنها ساختمان، تهویه باد، کم سرعتهای

 (.0930)مك کارتی،  گرفت درنظر خورشیدی دودکش

ای که بادگیرها عالوه بر آن که اهداف های معماری ایرانی به خوبی بهره گرفته شده؛ به گونهدر ساخت بادگیرها از توانایی

های رهگذران با عبور از کوچه آیند.های زیبای چشمگیر نیز به شمار میکنند، جزیی از ساختمانزیست محیطی را برآورده می

بادگیرها انواع مختلفی دارند، اما یك نوع از آنها منحصر به  گیرند.شهر، با تماشای بادگیرهای متنوع، از لذت بینایی نیز بهره می

چپقی که در حال حاضر یك نمونه از این نوع بادگیر در سیرجان باقی مانده است. برخی از بادگیرهای  فرد است به نام بادگیر

مشهور عبارتند از: بادگیر عمارت بروجردیها در کاشان، بادگیر عمارت عباسیون )عباسیها( درکاشان، این بادگیر پائینتر از سطح 

متر بلندترین بادگیر موجود  03آباد در یزد که با ارتفاع ر عمارت دولتحیاط بود، بادگیر عمارت طباطبایی در کاشان، بادگی

عدد میباشد.عمارت بادگیر، نگین  ۶است. بادگیرهای آب انبار شیش بادگیری در یزد که همانطور که از نام آنها پیداست 

مجموعه کاخ گلستان، بنایی متعلق به دوران سلطنت فتحعلی شاه که در ضلع جنوبی باغ گلستان ساخته شد و در زمان 

ای که در آن انجام گرفت به شکل امروزی درآمد. وجه تسمیه این بنا به علت وجود برجهای ناصرالدین شاه با تصرفات عمده

ظور تولید هوای خنك، مطبوع و انتقال آن به داخل عمارت حوضخانه و تاالر اصلی بوده است. در زیر تاالر و بادگیر به من

های زرین های معرق، آبی، زرد و سیاه با قبهعمارت مزبور حوضخانه وسیعی وجود دارد که چهار بادگیر بلند پوشیده از کاشی

 شود.ها میالر و اطاقدر چهار گوشه آن باعث خنك شدن هوای حوضخانه، تا

 

 
 ایوان-ب

که این سازگاری به واسطه ی دیدگاه طبیعتگرایانه  خانه های سنتی بیشترین سازگاری را با طبیعت و اقلیم داردبه طور کلی، 

سادگی،  معماران این بناها می باشد . معماران با طراحی درست و توجه به آسایش استفاده کنندگان توانسته اند در عین
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 که کاربری های چندمنظوره ای دارد خگوی نیاز ساکنین خانه ها باشند. یکی از این فضاها ایوان خانه های سنتی می باشدپاس

باشند که نماهای با  ایوان ها فضای نیمه باز جلوی اتاق ها می و فضای کاربردی و آرامش بخشی را در ساختمان ایجاد می کند.

 ی کردند و از لحاظ اقلیمی و ایجاد تعادل آب و هوایی نیز بسیارقابل توجه بوده اندارزشی را در اطراف حیاط ها ایجاد م

ایوان یکی از مهم ترین فضاهای معماری ایرانی است که در بیشتر خانه های سنتی و ابنیه  (.0931)تصوری و همکاران، 

به چشم می خورد. از نظر فرم ، ابعاد و جایگاه  کاخ ها، عمارت مسکونی و ... تاریخی با کاربری های متفاوت از جمله عبادتگاه،

متنوع است و عملکرد های زیادی دارد. فضاهای زیادی نیز مترادف ایوان هستند، نوع بدون سقف آن را گاه بهار خواب و گاه 

ارد. در باره مهتابی می نامند. گونه ی دیگر از آن با ستون های متعدد در جلو و ارتفاعی برابر سقف و عرض کم، رواق نام د

از طرفی ایوان به عنوان یکی از فضاهای  نیز یاد شده است. "فضای انتقالی بین عوامل زمینی و زمانی  "مفهوم ایوان به عنوان 

به جا مانده از معماری کهن ایرانی که البته با تغییرات فراوان، هنوز ردپایش در معماری معاصر ایران قابل روئت است، به جهت 

ی یعنی عنصری در ارتفاع باالتر که دارای دید به منظر و سطح روبرو است، بسیار قابل توجه است. منظور این است دید نظرگاه

که ایوان هم در ارتباط با معماری، به عنوان عنصری غیر قابل انفصال از آن و هم به عنوان عنصری در ارتباط با منظره ای که 

در معماری سنتی فضاهای نیمه باز به عنوان فضای گذار و ارتباط دهنده دو فضای  .در روبرویش و جود دارد قابل بررسی است

باز و بسته نقش ایفا می کنند و فضاهای بسته به واسطه فضاهای نیمه باز با فضای باز در ارتباطند. این فضاها به ویژه ایوان، 

دو، دارای کارکرد عملکردی و فرمی می باشند. در  خصوصیاتی از هردو گروه فضاهای باز و بسته در خود دارند و در ادامه هر

معماری سنتی سه گروه فضایی باز، بسته و نیمه باز به صورت مجزا ساخته نشده اند بلکه هر کدام در امتداد دیگری معنا می 

عنوان مثال  دهند. این پیوستگی در ترکیب فضاها باعث می شود که فضاهای متوالی به عناون بسط یکدیگر به کار روند و به

ایوان بسط پنج دری و پنج دری بسط ایوان است. از سوی دیگر تداخل ترکیب الیه های عمودی و افقی اطراف حیاط، توالی و 

پیوستگی و ترکیب گروه های باز، بسته و سرپوشیده، انسداد فضایی را از بین برده و در داخل خانه های تاریخی با سیالیت و 

 (.0931ی، شناوری مواجه ایم )حائر

، ایوان در فصول گرم بسیار کاربرد دارد و عملکردهای فراوانی از جمله غذا خوردن، خوابیدن، کار خانه و ... در آن همچنین

اتفاق می افتد هم چنین باعث تعدیلد هوای اتاق های پشت خود در فصل گرم می گردد و از لحاظ اقلیمی ارزش فراوان دارد. 

از لحاظ فضایی ایوان باعث  ایجاد تنوع فضایی، تجربه خاص زیستی، خوانایی، تشخیص و تشخص  عالوه بر موارد ذکر شده،

، به عنوان نقطه اتصال شاه نشین و نیز ایوان به لحاظ تزئینات خانه، تمایز و در عین حال پیوستگی درون و برون می گردد.

آرایه ها را به خود می قاط وصل زیباترین و هنرمندانه ترین تاالر و اتاق با حیاط، فضای مهمی است و در معماری ایرانی این ن

 گیرند.

 
 حوضخانه-پ

 موارد برخی در .گیرد می شکل آب از ای بدنه با مجاورت در باالی آن یا زیرزمین حیاط، همسطح که است فضایی حوضخانه

 سرداب یا حوضخانه عمق قنات، وجود صورت در است. قنات آب موارد برخی در و داخلی فضای در ای فواره و حوض آب بدنه

 می آن هوای دمای کاهش و شدن مرطوب باعث فضا، این از خنك آب عبور است. بوده وابسته قنات ب آ یافتن جریان تراز به

 سال در که راهکار این اند. کرده منتقل دیگر فضاهای به هاییکانال از استفاده با را حوضخانه خنك هوای موارد برخی در .شود

 این به شوادان هاست. ساختمان در سرا( )سی هوا تهویه عمودی کانالهای عملکرد مشابه شد پیشنهاد گیونی توسط 0331

 حرارتی جرم و دودکشی و عبوری تهویه شامل ایستا سرمایش راهکارهای از ترکیبی طریق از شوادان فضای در سرمایش ترتیب

 (.0930گیرد )وکیلی نژاد و همکاران،  می صورت زمین

 
 حیاط مرکزی-ت
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 در جویی صرفه با و فسیلی های سوخت به اتکا بدون ایران کویری مناطق گرم و خشك و در بومی معماری

 یابی مکان و گیری جهت معین، ابعاد خود، محوریت با مرکزی حیاط باز فضای و گرفته شکل انرژی مصرف

 با همسازی موجبات متراکم بافت مناطق این در است. بوده انرژی حفظ در کننده تعیین عنصری هدفمند،

 میسر تابش معرض در سطوح تقلیل واسطه به انرژی مصرف در جویی صرفه و است آورده فراهم را اقلیم

 بعضاً  که ای گونه به آمده فراهم مسکونی واحدهای بودن فشرده درهم طریق از انرژی حفظ است. شده

 از استفاده ها خانه این در هستند. متصل دیگر واحدهای به جانب چهار از حتی مسکونی واحدهای از برخی

 باز فضاهای است. فضایی و سازمان ساخت اصول از یکی خورشید و باد نظیر طبیعی انرژی های و منابع

 سوخت از استفاده بدون که گونه ای به اند کرده هموار را اصل این به دستیابی بنا تك هر دل در مرکزی

 انرژی از را بهره بیشترین سرد فصل در و شده حفظ گرما برابر در گرم فصل در ساکنان فسیلی، ی ها

 .ببرند خورشید الیزال

 استقرار وضعیت نظر از ها خانه این است. کویری خانه های گرم و خشك و فضای ترین اصلی حیاط مرکزی

 خورشید حرکات با حیاط اند. شده سازماندهی حیاط مرکزی حول فضاها و دارند قرار قبله جهت در نوعاً 

 نوع این است. خورشید جایگاه و نشین شاه شمالی صفه و سایه منزلگاه جنوبی صفه است، هماهنگ

 داده قرار حیاط مرکزی پیرامون منطقی طور به را زمستانی و تابستانی فضاهای گیری، جهت و سازماندهی

 و فصلی به را جبهه هر مختلف، های جبهه بر خورشید گردش تأثیر به توجه با خانه سازندگان است.

 به پشت جبهه نشین، زمستان بخش آفتاب، به رو جبهه موضوع، این به عنایت با اند. داده اختصاص ساعتی

 برای و شده  گرفته نظر در زمستان سرد روزهای از ساعاتی برای غربی جبهه و نشین تابستان بخش آفتاب،

اند )معماریان،  ساخته نما طاق قسمت این در موارد بیشتر در شرقی، جبهه به آفتاب گزنده تابش از پرهیز

0931.) 

 از و کند می ذخیره خود در را خورشید انرژی رسد می حداکثر به آن ابعاد که حیاط وسط در آب حوض

 اما محدود طبیعتی کران، بی آسمان و درختان ها، باغچه همراه به حوض، این کاهد می تابستان گرمای

 و باد تأثیر کاهش در بسزایی نقش باز، فضای حول مرکزی سازماندهی سویی از کند. می فراهم را شاداب

 ویژگی این از بنا پدیدآورندگان است. کرده ایفا آنها از ناشی حرارتی اتالف و کویر مزاحم های طوفان شالق

 هوشمندانه بسیار است، داده قرار آنان اختیار در مرکزی حیاط که امکاناتی از بهره گیری و با جسته بهره

 برای را روز گرمای زمستان در آنان اند. کرده مدیریت را خورشید و باد نظیر طبیعی و پاک های ی انرژ

 در اند. کرده ذخیره گرم روزهای در استفاده برای را شب خنکای تابستان در و سرد های شب در استفاده

 می نشین ته خود در را شب خنك هوای گودالی، همچون محصور و عمیق مرکزی های حیاط تابستان

ساعت دارد.  3-3 حدود تأخیری زمان خشت (.0931پس می دهند )طاهباز،  محیط به گرم روز در و کنند

 که هنگامی مصالح حرارت که سازد می فراهم را امکان این حرارتی تأخیر خاصیت و باال گرمایی ظرفیت

 پس فضا به مقادیر کمتر با و تدریجی صورت به زمانی، دوره یك و شده گرفته است خود میزان اوج در

 مجاورت در گلی و خشت ضخیم های جداره زمستان در ویژگی همین کمك به (.0933شود )سفالیی،  داده

 شب، طول در را آن و کنند می ذخیره خود در را خورشید گرمای کف، های فرش آجر همراه به حیاط

 نسبت .شود می استفاده زمستان شب در خورشید انرژی از ترتیب بدین دهند. می پس محیط به تدریجاً

 است. انرژی حفظ در موثر عوامل دیگر از بومی معماری در باز فضای به بسته فضای هدفمند و آگاهانه

 برانگیزی تحسین نحو به مرکزی باز فضاهای با کویر بومی، خصوصا در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی و های خانه

 در کننده تعیین امری اقلیمی شرایط واقع کنند. به می عمل کویر فرسای طاقت اقلیم با سازگاری جهت در
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 نیز اردالن نادر هستند. معماری این در باز فضاهای محوریت و حیاط مرکزی نظیر فضاهایی شکل گیری

 همه، بر مقدم»می گوید:  و داند می اقلیم چون عوامل مولود را ایران سنتی معماری در فضا سازماندهی

« می گرداند واجب این منطقه، در سالم زندگی برای معماری، در را مداری حیاط که ست اقلیمی شرایط

 کوچك اقلیمی و دهند می هم دست به دست خانه متشکله عناصر همه ها حیاط این در (.0931)اردالن، 

 می عمل باد و رطوبت گرما، سرما، مقابل در هوشمند عنصر یك مانند آنها کنند. می فراهم زیست قابل

 محیطی نامطلوب شرایط در تا آورند می هم گرد را گیاه و باد آب، نور، طبیعی، واحهای چون و کنند

 یکی کم آبخواه، شده کاری گیاه سطوح و حوض با داخلی مشجر های حیاط .کنند فراهم را ساکنان آسایش

 باز ها حیاط این به فقط که ها اتاق .باشندمی کویر خشك و مناطق در رطوبت ایجاد عوامل مؤثرترین از

 جهت اقلیم خرد این پدیداری در (.09۶9شوند )کسمایی،  می حفاظت شن طوفان و باد برابر در شوند می

 که تجربیاتی پایه بر بومی معماران . کنند می ایفا اساسی نقشی خورشید، گردش به نسبت آگاهانه گیری

 سویابی از ای شیوه به داشته عوامل دیگر و باد وزش سوی و آفتاب تابش هوایی، و آب های ویژگی  از

 اصفهانی، رون راسته، رون از بودند عبارت بنیادی رون سه بودند رسیده ایران گوناگون های اقلیم برای خانه

 اقلیم، خرد یك ایجاد بر عالوه مرکزی حیاط در باغچه گودال مبتکرانه خلق (.0933 پیرنیا،) کرمانی رون

 های حیاط در است. کرده میسر را سرسبز درختان آب تامین و قنات گذر زیر آب به بهتر دسترسی

 هوای جریان ساختمان عمق در بادگیرها و ها جداره در ها ایوان از استفاده با نیز صفه چهار مرکزی

 .گردد می روان صفه ها میان به مرکزی حیاط از مطلوب

 

 گودال باغچه-ث

خانه های قدیمی و زیبای ایرانی در کویر در اطراف حیاط مرکزی ساخته می شده است. این حیاط که همیشه سرشار از حس 

صمیمیت بوده، گاهی در بخش مرکزی خود به ارتفاع یك طبقه، گودالی در وسط داشت که به آن گودال باغچه یا باغچال می 

یکی از علل ایجاد گودال باغچه  .ه بی حکمت نبوده و مزایای بسیاری برای ساکنانش داشتگفتند. وجود چنین فضایی در خان

تقدیس آب در گذشته که تا حد زیادی نیز به اقلیم خشك و کم آب میهن ما بستگی داشته است. شاید از همین رو ایرانیان در 

(. دسترسی به آب روان عمق گودال باغچه 0933نیا، ساختن سد و بند و کندن کاریز همیشه مهارت فوق العاده داشته اند )پیر

(. 0931میسر کرده است )معماریان، هم تراز آب قنات بوده است و از این طریق گودال باغچه دسترسی به آب زیر گذر را 

که  گودال باغچه به دلیل گود بودن در کنار درختان سبز و حضور آب، محیطی خنك را به وجود می آورده است. بدین صورت

خانه ها با گودال باغچه های گود و دیوارهای بلندی که دارند همانند چاه ها خنك بودند، همچنین ساخت خانه ها در گودی، 

پناهگاهی مناسبی در برابر بادهای تند کویری بوده است. گودال باغچه جایگاه های خنك و دلچسبی را برای تابستان گرم و 

گرمازده پناهگاه خوبی بوده است. در مناطق کویری برای برقراری تعدیل خط آسمان در  سوزان فراهم می آورد و برای مردم

معماری، بام ها را همتراز می ساختند. به همین سبب احداث بنا در گوی صورت می گرفت. بدین لحاظ همه بناها به یك شکل 

م واری و بحث اجتماعی را رعایت می کردند. جلوه می کرد و نشانگر حضور یك معماری متوازن افقی است و از این طریق مرد

می توان گفت مهمترین عامل شکل گیری گودال باغچه، دسترسی به آب قنات و تامین آب مصرفی خانه ها بوده است. بدین 

ن صورت که آب از داخل زمین و خانه به خانه عبور می کرد. لذا عمق گودال باغچه همتراز آب قنات مربوطه بوده است. بنابرای

هر خانه ای عمقش بستگی به آب قناتی داشته که از آن عبور می کرده است. بر این اساس گودال باغچه به منزله یکی از مهم 

ترین ارکان فضایی خانه، طبیعت را با حضور آب و گیاه و آسمان به دورن خانه آورده است. همچنین پیرامون گودال باغچه در 

ه دور تا دور آن را احاطه کرده است و از این روش نور را به فضاهای اطراف گودال باغچه همکف شاروم وجود دارد، به طوری ک

هدایت می کردند. بنابراین گودال باغچه با نور، آب، گیاه، هوا و به طور کلی با باغ درونی در ارتباط می باشد. چنانچه هنگام 
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ایی متنوع از رنگ، بو، هوا و چشم انداز به ویژه وزش باد بر ورود به گودال باغچه حس و حالت ساکنین تغیر می کرد و جلوه ه

 (.0931سطح حوض و برگ های درختان در تغیر حالت موثر بودند )گویای و همکاران، 

 

 نمونه ای از گودال باغچه در طراحی مدرن -0شکل 

که به خوبی توانسته بسیاری از ویژگی های آن را با  دیدباال می توان نمونه ای از طراحی مدرن یك گودال باغچه را  شکلدر 

ظاهری مدرن در خود جای دهد. چیدمان فضا در اطراف، پوشش گیاهی مناسب، رواق ها و فضای نشیمن به خوبی در این 

 .تصویر قابل مشاهده هستند

 (0930)مأخذ: وکیلی نژاد و همکاران،  اصول سرمایش ایستا در معماری سنتی-1جدول

 اصول طراحی سرمایش ایستا تصویر معماریعنصر 

 

 بادگیر

 

 

 سرمایش از طریق تهویه

 تهویه دودکشی و تهویه عبوری

 

 ایوان

 

 

 سرمایش از طریق تهویه عبوری و دودکشی

 سرمایش تبخیری مستقیم و غیرمستقیم

 سایه اندازی-در ترکیب با بدنه های آب مجاور

 

 حوضخانه

 

 

 دودکشیسرمایش از طریق تهویه 

 سرمایش تبخیری مستقیم و غیرمستقیم
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 حیاط مرکزی

 

 سرمایش تبخیری مستقیم

 سرمایش تابشی از طریق تهویه عبوری و دودکشی

 تابش شبانه-سرمایش از طریق تهویه شبانه

 سرمایش تبخیری مستقیم و غیرمستقیم

تله -در ترکیب با بدنه های آب مجاور سایه اندازی

 سرمایی

 

 گودال باغچه

 

 سرمایش تبخیری مستقیم

 سرمایش تابشی 

 سرمایش از طریق تهویه عبوری و دودکشی

 تابش شبانه-سرمایش از طریق تهویه شبانه

 سرمایش تبخیری مستقیم و غیرمستقیم

تله -در ترکیب با بدنه های آب مجاور سایه اندازی

 سرمایی

 سرمایش با اثر جرم )تماس مستقیم(

 

 با انرژی های نو.بهینه سازی مصرف انرژی 1

با توجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان فعلی، دیگـــر نمی پایدار، از دیدگاه توسعه  

توان به منابع موجود انرژی متکی بود. درکشور ما نیز، با توجه به نیاز روز افزون به منابع انرژی و کم شدن منابع انرژی فسیلی، 

نگه داشتن محیط زیست، کاهش آلودگی هوا، محدودیت های برق رسانی و تأمین سوخت برای نقاط و  ضرورت سالم

 می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد.خورشیدی و ... استفاده از انرژیهای نو مانند: انرژی باد، انرژی …روستاهای دورافتاده و
 

 آتریوم-الف

بلندای با سقف شیشه ای که دارای پنجره های بزرگ است تعریف می شود . آتریوم با آتریوم در معماری امروز فضای باز بزرگ 

  :دو پدیده طبیعی کار می کند

اشعه خورشید با طول موج کوتاه از جدار شیشه عبور می کند و باعث گرم شدن درون فضا می شود و هنگام  پدیده گلخانه:

ها عبور کند و باز می گردد ، این پدیده معموالً در زمستانها به گرم شدن  بازتاب به خاطر طول موج بلندش نمی تواند از شیشه

 فضای داخلی کمك می کند و در تابستان مناسب نیست .

این پدیده در اثر همرفت در فضاهای باز صورت می پذیرد ، هوای گرم و سبك به طرف باال می رود و سعی می  پدیده همرفت:

شود فشار مثبت در باالی فضا و فضار منفی در قسمت میانی ایجاد شود اگر این هوا نتواند  کند که خارج شود ، این باعث می

 (.093۶)مرادی،  خارج شود ، باعث الیه بندی هوا با درجات مختلف دما می شود

به نور  ختمان اصلی وابستهاستفاده از آتریوم به تنهایی باعث نگهداری و حفظ انرژی ساختمان نمی شود ، مقدار انرژی سا

متی از آن آتریوم بهتر است طوری در داخل ساختمان اصلی واقع شود که قس .تهویه مکانیکی و خنك کننده هاست ،مصنوعی

. این قرارگیری سبب حداکثر استفاده از نور روز بهره مندی از تهویه طبیعی می شود . بهتر است این در فضای باز قرار گیرد

در بسیاری از موارد مسئله نورگیری و سایه آنها با هم در تعارض قرار میر گیرند معموالً از   بیرون زدگی از طرف جنوب باشد .

. استفاده ازسایبان باعث جلوگیری از نورگیری کامل در در تهویه آتریوم استفاده می شود قابلیت بازتاب نور و سایبان های موثر

. بدین منظور معموالً تمان و حتی در خود آتریوم می شودهای ساخ زمستان و لزوم وجود نورهای مصنوعی بیشتر در بقیه اتاق

. معموالً طراحان زمستان و تابستان استفاده می شوداز سایه بانهای متحرک و قابل جابجایی و امکانات تهویه متفاوت در 

فکر می کنند ولی معموالً های دور تا دور آتریوم ها به صورت طبیعی بسیار خوش بینانه  ومعماران در مورد نورگیری اتاق
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. یعنی در ارتفاعات باالتر آتریوم وفضاهای اطراف آن می شود های مختلف حرکت ابرها باعث اختالف نورگیری در ارتفاع

 .نورگیری کمتری صورت می گیرد که معموالً این شکل از طریق نورگیری سنتی حل می شود

 
 سایه اندازی-ب

یابی آسایش در تابستان می باشد و همچنین سایه اندازی بعنوان بخشی از فرآیند پرهیز از سایه اندازی راهبردی کلیدی در دست

هر چند سایه اندازی بر تمامی ساختمان  رای سرمایشی یك ساختمان می باشد.ایجاد گرما، مرحله اول از رویکرد سه مرحله ای ب

یاتی است . نکته مهم و قابل تامل در سایه اندازی پنجره ، بسیار مفید می باشد. با اینحال سایه اندازی بر پنجره ها بسیار ح

تعیین چگونگی سایه بان از نظر نوع و ابعاد آن است. سایه بان از نظر نوع وابعاد تابع مستقیمی از نحوه قرارگیری پنجره است. 

وبی قرار دارد، نسبت به توجه به جهت قرارگیری کلیدی ترین مورد طراحی سایه بان است چرا که پنجره ای که در ضلع جن

پنجره ای که در ضلع شرقی نصب شده، تابش متفاوت و با مقدار مختلفی در طول روز و سال دریافت می کند. اینکه جهات 

مختلف چگونگی تاثیری بر شکل گیری سایه بان دارند، به این مسئله بر می گردد که مقدار دهش نور در هر جهت جغرافیایی آن 

اص چه اندازه است. الزم به ذکر است بحرانی ترین پنجره از نظر نیاز به سایه، پنجره های سقفی و افقی، هم برای مکانی خ

برابر پنجره های عمودی است که درجهت جنوبی  1/1هستند . در مرداد ماه تابش متمرکز به این نوع پنجره ها دست کم 

پنجره های جنوبی و شمالی در عرض تابش قراردارند. عنصر سایه  برابر 1/1ساختمان قرار دارند. پنجره های شرقی و غربی نیز 

اندازی ایده آل ، حداکثر امواج تابش خورشید را مسدود می سازد و در عین حال هنوز امکان دید و ورود نسیم به پنجره را میسر 

 می سازد.
 

 گلخانه-پ

حرارتی اتاق های مجاور خود را تأمین کند و به دیگر گلخانه، یك کلکتور خورشیدی است که می تواند قسمتی از نیازهای 

گلخانه انرژی خورشیدی را به طور مستقیم دریافت می کند و آن را در دیوارهای . عملکرد های ساختمانی هم پاسخگو باشد

وار حرارتی پشتی خود به منظور انتقال به فضاهای مجاور جذب و ذخیره می کند . گلخانه را می توان نوع بسط داده شدۀ دی

دانست چرا که جدار شیشه ای در سیستم گلخانه با فاصلة بیشتری نسبت به سیستم دیوار حرارتی قرار می گیرد . انتقال گرما 

از گلخانه به فضاها ی مجاور می تواند توسط یك دیوار بنایی معموالً از طریق هدایت یا توسط بازشوهای موجود در دیوار از 

 .طریق همرفت صورت گیرد

 
 کسب گرما از مکانیسم گلخانه-1شکل 

 بادگیر-ت

-از دیرباز مورد استفاده قرار می سامانه بادگیر عنصری است که در معماری ایران در اقلیم های گرم و خشك و گرم و مرطوب

امارات کاربرد متری )بستگی به طرح بنا( داشته و در کشورهای اسالمی نظیر مصر و  11تا  1گرفته است که دارای ارتفاعی 

ود. راهکارهای طراحی بادگیر به داشته و امروزه به صورت دیگر و با همان مفهوم )ایجاد حرکت هوا در داخل بنا( به کار می ر

 این صورت است: 
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برای  وجود بازشو در سمت مخالف باد )پناه باد( در بنازیرا  بادگیر باید در قسمت فوقانی به مقدار کافی بازشو داشته باشد.-الف

 ایجاد چرخش و سیر کوالسیون هوا و سرمایش بنا الزم است.

 بتواند به صورت معکوس هم عمل نماید. بایدبادگیر -ب

سمت رو به باد و پشت به باد( می توان از ترکیب دو بادگیر بهره برد، یکی از ن در هر قسمت بنا بازشو قرار داد )اگر نتوا-ج

 و دیگری می تواند خروجی هوای گرم باشد.بادگیرها می تواند ورودی هوای سرد 

 جریان هوا در داخل بنا نباید با بستن دریچه های ورودی بادگیر سرد شود.-د

 
 بام ساختمان-ث

از آنجا که بام ساختمان بیشترین قرار گیری را در مقابل آسمان دارد بهترین مکان برای یك تابشگر می باشد. در صورت 

مناسب در بام، در یك شب صاف می تواند دما را تا پایینتر از دمای شب، خنك سازد. در شب های استفاده از یك تابشگر 

مرطوب، سرمایش تابشی از کارایی کمتری برخوردار است. از سوی دیگر ابرها، تقریباً اثر سرمایشی تابشی را به طور کامل 

آن است که بام ساختمان خود، تابشگر باشد. برای  به طور کلی در سرمایش تابشی کارآمدترین روش د ساخت.نمتوقف خواه

مثال یك بام از بتن نمایان گرمای خود را به سرعت از طریق تابش به آسمان شب دفع خواهد ساخت. در روز بعد، جرم خنك 

ین هنگام بتن می تواند به گونه ای کارآمد با عمل کردن در نقش یك جاذب گرمایی، ساختمان را خنك سازد. با این حال در ا

 (.0931)مور،  می بایست از بام ساختمان در برابر گرمای خورشید و هوای گرم محافظت کرد

 

 نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی عناصر اقلیمی معماری سنتی ایران در جهت بهینه سازی مصرف انرژی اشاره شد و نشان داده شد که 

معاری سنتی با توجه به اقلیم های مختلف بهترین روش  اقلیم می باشد.یکی از پایه های شکل گیری معماری سنتی ایرانی، 

های سرمایشی و گرمایشی را برای خود طراحی نموده است. با نگاهی به آن می توان فهمید که روش های به کار گرفته شده 

ید مقاله حاضر بر این است که می استفاده بهینه از این انرژی هاست. تاکبهترین راهکارهای بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر و 

اقلیمی کشور در طراحی های نوین و الگو برداری از این روشها در توسعه پایدار -توان به به کارگیری روش های معماری سنتی

و حفظ انرژی قدم های موثر برداشت. به طور نمونه نحوه عملکرد هریك از عناصر معماری سرمایش ایستا در معماری سنتی 

و کاربرد اصول یکسان در سامانه های ایستای امروزی و عناصر معماری سنتی سبب ایجاد شباهتهایی کالبدی و فرمی ایران 

میان برخی از این عناصر شده است که می تواند مورد توجه طراحان قرار بگیرد. چنانچه عملکرد بادگیر در برخی موارد مشابه 

 د برج های خنك کننده تبخیری می باشد. دودکش خورشیدی و عملکرد خیشخان مشابه عملکر

بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده حداکثری از آن بنابراین، بکارگیری اصول طراحی اقلیمی و معماری سنتی ایرانی در زمینه 

طراحی،  می تواند منبع الهام طراحان در ساختمان های امروزی باشد. بدیهی است مدنظر قرار دادن این اصول از ابتدای فرایند

در همخوانی و هماهنگی کامل طرح معماری با عناصر الزم جهت ایجاد آسایش حرارتی موثر خواهد بود. ضمن اینکه در رابطه 

با روشهای ایستای حرارتی؛ برای ایجاد معماری مطلوب الزم است طراحی ساختمان در مراحل اولیه با رعایت اصول طراحی 

بعد طراحی سامانه های ایستای مورد نیاز همزمان با طراحی عناصر و جزئیات طرح فوق ایستا صورت گرفته و در مرحله 

  معماری پیش برده شود.

 

 منابع
 91-11، 0931، 03اردالن، نادر، معماری ایرانی در سخن چهار نسل از معماران صاحبنظر، مجله آبادی، شماره 

اختمان های درون شهری و برون شهری، تهران، انتشارات دانشگاه علم و ، آشنایی با معماری اسالمی ایران، س0933پیرنیا، محمدکریم، 

 صنعت ایران
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تصوری، محدثه، عالیی، علی، تقی پور، ملیحه، تاثیر ایوان بر تعادل آب و هوایی خانه های سنتی، دومین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه 

 0931ستان سازی مصرف انرژی، اصفهان: سازمان بهره وری انرژی ایران، تاب

 ، نقش فضا در معماری ایران، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی0931حائری، محمدرضا، 

 0931سفالیی، فرزانه، پایداری عناصر اقلیمی در معماری سنتی ایران، مجموعه مقاالت همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، 

 11-91، 0931، پاییز و زمستان 11و  03شماره طاهباز، منصوره، اصول یك معماری کویری، فصلنامه صفه، 

 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکنتهران، راهنمایی طراحی اقلیمی، ، 09۶9کسمایی، مرتضی، 

گویای، آرزو؛ معماریان، غالمحسین؛ صفاریان، الیاس، تاملی بر معنای گودال باغچه و جایگاه آن در معماری سنتی ایران، فصلنامه اثر، 

 0931ابستان .، ت۶1شماره 

، 0931، پاییز و زمستان 0محمودی، محمدمهدی، نیوی، سحر، روند توسعه فناوری اقلیمی با رویکرد توسعه پایدار، نقش جهان، شماره 

9۶-10 

اسالمی ، تحلیلی بر معماری سنتی و مدرن ایران با تاکید بر معماری اسالمی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد 093۶مرادی، زهرا، 

 واحد گرگان

معماریان، غالمحسین، تاثیر فرهنگ دینی بر شکل گیری خانه، مقایسه تطبیقی خانه در محله های مسلمانان، زرتشتیان و یهودیان کرمان، 

 19-19، 0931، زمستان 1فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره سوم، شماره 

 تمان(، ترجمه محمد احمدی نژاد، تهران، نشر خاک، بادخان )مالحضات کالبدی باد در ساخ0930، بتلمك کارتی، 

 اسالمی هنر دانشگاه آذری، و نژاد کی ترجمه ساختمان، در محیطی شرایط تنظیم زیست محیط کنترل سیستمهای ،0931مور، فولر، 

 تبریز

در عناصر معماری سنتی ایران،  وکیلی نژاد، رزا؛ مهدیزاده سراج، فاطمه؛ مفیدی شمیرانی، سیر مجید، اصول سامانه های سرمایش ایستا

 0930، بهار 1انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

